
  

 

 
                 

Zondag 23 januari 

3e zondag na 
Epifanie, 

Kleur rood 
 

Voorganger:  
Ds Leonie Bos 
 

Muzikale 
begeleiding:     

Johan van der Pol 
 
Ouderling:   

Hilmar Pot 
 

Diaken:   
Jan Spijkerboer 

 
Lector:   
 

Beeld en geluid:  

Nico Slappendel en 

Rob Glas 
 

Bloemen:   
Hilmar Pot 
 

Koster:    
Pieter Griffioen 

 
Kindernevendienst 
Jan Willem vd Kooij 

 
Welkomstdienst:    

geen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij inleveren: 
Uiterlijk 

donderdagavond  
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoe
tingskerkgouda.nl 

Mededelingen 

Vandaag zullen we een nieuwe scriba krijgen, Joke Slappendel neemt afscheid 

en we zijn dankbaar dat Margit Klaver bereid is gevonden haar functie op zich 

nemen. Omdat het een bevestigingsdienst is, is rood de liturgische kleur, de 

kleur van de heilige Geest. We lezen twee verhalen over roeping die voor 

vandaag op het leesrooster stonden. Wij wensen elkaar een gezegende dienst 

Iedere woensdagavond van half 8 is tot 8 uur is er een vesper in de St Jan, op 

het moment kan deze vesper niet bezocht worden maar u kunt de vesper wel 
online meebeleven of later terugkijken: vespersgouda.nl 

Volgende week, zondag 30 januari, zal ds Martin Walton voorgaan in de 

Ontmoetingskerk. Hij heeft na een periode als gemeentepredikant en 

predikant in een GGZ instelling gewerkt als hoogleraar geestelijke verzorging 

aan de Protestantse Theologische Universiteit. Fijn hem in ons midden te 

mogen begroeten! 

 

Naar aanleiding van de nieuwe coronaregels lijkt er weer wat meer ruimte te 

komen. Voor de dienst van volgende week - 30 januari - kunt u zich weer 

inschrijven.  

Zo hopen we elkaar weer te zien en te spreken! 

 

Bloemen  
De bloemen vandaag zijn vandaag bestemd voor Margit Klaver en haar gezin. 

We zijn blij dat ze deze rol op zich wil nemen. 

 

Na de dienst, om half 12, is er gelegenheid om vanaf de kerk een rondje te 

wandelen met andere gemeenteleden. Iedere week wordt er een net andere 

route gelopen, de wandeling neemt maximaal een uur. Welkom! Meet 

informatie bij Erik Wijlhuizen. 

 

Actie kerkbalans 
De landelijke Actie Kerkbalans 2022 gaat deze week weer van start. Dit is voor 

onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften kunnen 

we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die de kerk 

maakt. Door Corona verwachten dat 2022 een lastig jaar zal worden, ook 

financieel. 

Daarom hopen we dat u ook dit jaar onze kerk weer ruim wilt steunen. 

Allereerst in gebed, maar ook gewoon praktisch met een gift. We hopen dat u, 

indien u daartoe de mogelijkheid heeft, uw bijdrage naar draagkracht kunt 

laten stijgen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de 
hoogte ervan! 

Om het aantal contactmomenten te minimaliseren hebben we ingezet op 

digitaal toezeggen. Bijna een derde van de leden heeft dat inmiddels gedaan. 
Heel hartelijk dank daarvoor! 

Degenen die nog niet digitaal hebben toegezegd zullen deze week alsnog een 

brief krijgen. Ook hebben we de procedure van bezorgen/ophalen aangepast: 

de bezorger belt aan nadat de envelop door de brievenbus is gedaan. De 

bezorger vraagt of u de bijgesloten antwoordenvelop wilt posten op het 

aangegeven adres en maakt een afspraak voor de week erop om deze op te 

halen als dit nog niet gedaan is. De antwoordenvelop kunt u dan via een 



  

 

 
                 

 

 

 

 

Bemoedigende 

tekst 
 

“Loof de Heer, alle 
volken, prijs hem, alle 
naties: zijn liefde voor 

ons is overstelpend, 
eeuwig duurt de 

trouw van de Heer. 
Halleluja!” (Psalm 
117: 1 en 2) 
 

 

 
 

mandje/bakje geven. De verzorgingstehuizen worden per post gedaan. Zou u 

degene die bezorgt/ophaalt hierbij willen helpen?  

Hartelijk dank alvast voor uw steun aan onze kerk! 

Hebt u niet digitaal toegezegd en toch geen brief gehad, neem dan contact op 

met het kerkelijk bureau 0182-513360 of kerkelijkbureau@pkngouda.nl 
 

Collectemededelingen  
De eerste collecte vandaag is bestemd voor Het Ouderenwerk. 

Vrijwilligers/diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. 

Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de autodienst, een 

klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de ouderenbezoekgroepen. 

Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensozen, die vanuit 

verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. 

Info: diaconaalconsulent@pkngouda.nl / diakenen cluster Ouderen en Welzijn. 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Kerk Gouda. 

 

De tweede collecte is voor kerk en eredienst 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Gouda.  

 

Het jaardoel van de melkbus die bij de uitgang staat, is Stichting 

Bootvluchteling. Ook dit doel kan via het rekeningnummer van de Diaconie en 

dan aangeven t.a.v. Stichting Bootvluchteling. 

 

Parenting course en Raise Up 

Beste ouders en opvoeders, we kijken terug op een geslaagde avond voor 

ouders in de Week van de opvoeding onlangs in oktober. Daarom geven we 

hier een vervolg aan. In het nieuwe jaar gaan we van start met de Parenting 

course. Donderdag 17 februari is de eerste avond voor ouders met 

teenagers onder leiding van Saskia de Graaf (specialist geloofsopvoeding van 

de PKN). De andere avonden zijn: 10 maart, 31 maart, 21 april, 12 mei. Voor 

ouders met kinderen van de basisschoolleeftijd wordt er op maandag 21 maart 

één avond gehouden met Wietske Noordzij van Raise up. Van harte welkom! 

Laat even weten als je komt, via jeugdambtsdrager Judith Luijten of Margo 

Barendrecht of via www.step-gouda.nl. Hartelijke groet, Heidi  

 

Welkom en mededelingen 

Wanneer de lichtjes voor de gebedsintenties op tafel staan gaan we staan 

Aanvangslied Lied 891: 1 

Stil gebed 

Bemoediging en drempelgebed: 

De Heer zij met U 

ook met U zij de Heer 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

Heer, onze God, 

vergeef ons wat wij misdeden 

en laat ons weer in vrede leven. 

Amen. 

mailto:kerkelijkbureau@pkngouda.nl
http://www.step-gouda.nl/


  

 

 
                 

 

Zingen: Lied 891: 2 

(zitten) 

Openingsgebed 

Loflied Lied 413 : 1 en 3 

Bloemengroet 

Voor jong en oud 

Lezing 1 Samuel 3 : 1 - 10 

Zingen(zanggroep) Lied 266: 1, 2 , 3 en 5 

Lezing Johannes 1: 35 - 52 

Zingen Lied 531: 1 en 3 

Verkondiging 

muzikaal meditatief moment 

Zingen 340b   

Bedanken aftredende ambtsdragers. 

Presentatie van de aantredende ambtsdrager 

Opdracht: 

Vraag 

Gebed om de Geest 

Zingen (zanggroep)  Lied 680 : 1 en 4 

Bevestigingsgebed 

Zegen 

Aanvaarding en verwelkoming 

(de gemeente gaat staan) 

Broeders en zusters, gemeente van Christus. 

Hier staan onze nieuwe ambtsdrager en zij die in een nieuwe periode meedoet 

wilt u hen in uw midden ontvangen,  

en hen hooghouden in het ambt? 

Ja, dat willen wij van harte 

Zingen Lied 416 : 1 en 2 

Diaconale mededelingen 

Pastorale mededeling 

Gebeden afgesloten met Onze Vader 

Zingen Lied 608 

Wegzending en zegen 

Gezongen amen 

 


